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       ΚΑΣΑΥΧΡΗΣΔΟ ΣΟ ΚΖΜΓΖ 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 08-09-2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ                                                           Αξ. Πξση.: ΔΞΔ 19230/12-09-2022 

ΓΗΟΗΚΖΖ 1ε Τ.Πε. ΑΣΣΗΚΖ  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ  

«Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ»  

Σαρ. Γ/λζε: Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ – Γνπδή   

Τπεξεζία  : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο - Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

Τπνδ/λζε  : Οηθνλνκηθνχ  

Σκήκα       : Πξνκεζεηψλ 

Πιεξνθ.    : Δπαγγειία παληηδάθε  

Σει.           : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242 

e-mail        : ev.spantidaki@paidon-agiasofia.gr 
 

 

ΠΡΟ : 

 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

ΠΡΟΚΛΖΖ   ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ   

ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ  

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΗ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΧ ΔΥΔΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΔΗ ΚΑΗ ΗΥΤΔΗ)  

ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΗΗΝΝ  ΤΤΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΗΗ  ΤΤΠΠΗΗΡΡΕΕΙΙΧΧΝΝ  ΤΤΝΝΣΣΗΗΡΡΗΗΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΛΛΕΕΙΙΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΣΣΡΡΟΟΜΜΗΗΥΥΑΑΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΧΧΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΕΕΧΧΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΤΤΦΦΗΗ  

ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΧΧΝΝ  ΣΣΟΟΤΤ  ΝΝΟΟΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟΤΤ  ΑΑΠΠΟΟ  ΕΕΞΞΙΙ  ((66))  ΑΑΣΣΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΡΡΕΕΙΙ  ((33))  ΜΜΗΗΝΝΕΕ  

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. εποπηεςομένυν 

από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική 

ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν 

ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική 

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) Πποπηυσεςηική 

διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, 

Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη 

Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 
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1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ. 

1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών ζηόσυν και 

μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, Μεζοππόθεζμο 

Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψηθιακή Διακςβέπνηζη (Ενζυμάηυζη ζηην 

Ελληνική Νομοθεζία ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2016/2102 και ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2019/1024) – 

Ηλεκηπονικέρ Επικοινυνίερ (Ενζυμάηυζη ζηο Ελληνικό Δίκαιο ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2018/1972) 

και άλλερ διαηάξειρ.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ». 

 

2. Σελ 21ε πλ./29-08-2022 (Θέκα 17ν) Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε ζθνπηκφηεηα θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ αλάδεημεο αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα θάιπςε 

αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ έμη (6) άηνκα: ηξεηο (3) Τδξαπιηθνί, έλαο (1) Θεξκαζηήο, δχν (2) 

Φπθηηθνί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξα 

118 θαη 120 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη), πηζαλήο δαπάλεο € 28.305,56 

πιένλ Φ.Π.Α (€ 35.098,90 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.), θαζψο θαη ε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ.  

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Παίδσλ Αζελώλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

ζαο πξνζθαιεί λα ππνβάιιεηε πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ (Ζ/Μ) εγθαηαζηάζεσλ γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 

Γ.Ν.Π.Α. «Ζ Αγία νθία» από 6 άηνκα (ηξεηο (3) Τδξαπιηθνύο, έλαλ (1) Θεξκαζηή θαη δύν (2) 

Φπθηηθνύο), γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ.  

 

Πηζαλή Γαπάλε  : €28.305,56 πιένλ Φ.Π.Α ή €35.098,90 ζπκπ. Φ.Π.Α. (24%) 

 

1. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο 

παξνχζεο. 

Ζ πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ επνκέλε 

ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

Μεηά ηελ αλάξηεζε ηεο πξόζθιεζεο ζην ΚΖΜΓΖ, ΓΗΑΤΓΔΗΑ, Ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 

ζηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ iSupplies, ε πξνζθνξά ζα 

javascript:open_links('697208,670995')
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ππνβιεζεί εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο 

πιαηθόξκαο. 

 

1. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-ΑΝΑΘΔΖ ΤΜΒΑΖ 
 

Σν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη 

ηηκήο.  

ε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηψλ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ, ε αλάζεζε γίλεηαη κε 

θιήξσζε κεηαμχ ησλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ πνπ κεηνδφηεζαλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο αλάζεζεο, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα θιεζεί λα 

ππνγξάςεη ζρεηηθή ζχκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 

i) απφζπαζκα  πνηληθνχ  κεηξψνπ κε εκεξνκελία έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε. 

 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Σηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.), Ο.Δ. θαη Δ.Δ., ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Σηο πεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 Σηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν. 

 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.  

 

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 
 

 Γηα Αλψλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.  
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Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε 

Γ.. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην 

θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα 

θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα 

φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.  Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη 

απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο 

αλαηεζεί ε ζχκβαζε.   

 

 

Ο  ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

 

 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 

 

 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ (Ζ/Μ) 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΜΔ ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟ ΔΞΗ (6) ΑΣΟΜΑ : (ΣΡΔΗ (3) ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΗ, ΔΝΑ (1) 

ΘΔΡΜΑΣΖ, ΓΤΟ (2) ΦΤΚΣΗΚΟΗ ΓΗΑ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΣΡΗΧΝ (3) ΜΖΝΧΝ. 

 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα  17.08.2022 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 

(Ζ/Μ) εγθαηαζηάζεσλ γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ Ννζνθνκείνπ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ έμη 

(6) άηνκα: (3Τδξαπιηθνί,1 Θεξκαζηήο, 2 Φπθηηθνί) ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

17635//16-08-2022απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη απνηειείηαη απφ ηνπο:  

 

1. Γεσξγφπνπιν Μηραήι  Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ Σ.Δ. 

2.Ναζφπνπιν Ησάλλε   Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ Σ.Δ. 

3. Παζραιίδνπ Υαξίθιεηα  Γηνηθεηηθφ Γ.Δ. 

 

1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Ζ ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε αθνξά θαη πεξηιακβάλεη ηελ απαζρφιεζε πξνζσπηθνύ ζε 

βάξδηεο από Γεπηέξα έσο θαη Κπξηαθή, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, παξαθνινύζεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ  

Ζ/Μ εμνπιηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο, ηελ 

αληηθαηάζηαζε ή θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ ή ζπζθεπώλ θαη κεραλεκάησλ, ηελ 

απνθαηάζηαζε νηαζδήπνηε βιάβεο θαζώο θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε όπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.  Δηδηθφηεξα ζπλνκνινγείηαη, ζε φηη αθνξά ηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

φηη ζηφρνο είλαη ε πιήξεο θαη αδηάιεηπηε παξνρή, λεξνχ ρξήζεσο θξχνπ & δεζηνχ, λεξνχ 

ζέξκαλζεο, αηκνχ, θιηκαηηδφκελνπ αέξα, λεξνχ ππξφζβεζεο, ε ιεηηνπξγία ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ 

θιπ. θαη γεληθά φ,ηη αθνξά ηελ εηδηθφηεηα πδξαπιηθνύ, ζεξκαζηή θαη ςπθηηθνύ. Δπίζεο ε ζσζηή 

θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ θπθισκάησλ αηκνχ, θαζψο θαη ν έιεγρνο γηα ηελ θαλνληθή θαη 

αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ θαπζηήξσλ-ιεβήησλ. 
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ηνπο ππφ ιεηηνπξγία ρψξνπο εμαζθαιίδεηαη πιελ ησλ αλσηέξσ θαη ε δηαηήξεζε ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πδξαπιηθψλ παξνρψλ θαη απνρεηεχζεσλ, γεληθψο ηνπηθψλ 

ζηνηρείσλ θιηκαηηζκνχ, ζσκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη γεληθφηεξα θάζε ζηνηρείνπ Ζ/Μ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Δπηπιένλ ην ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ έρεη ζπκβάζεηο ζπληήξεζεο νξηζκέλνπ εμνπιηζκνχ φπσο 

Ζιεθηξνπαξαγσγψλ Εεπγψλ, Τπνζηαζκνχ, Μεραλψλ Κιηκαηηζκνχ θιπ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα 

ελεκεξσζεί γηα απηέο θαη ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο εηαηξείεο. 

Γεληθά, ζηελ επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πεξηιακβάλεηαη θάζε εγθαηάζηαζε, ζπζθεπή, 

κεράλεκα θιπ. ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ, πιελ ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. 

Οη πην θάησ αλαθεξφκελνη ηερληθνί ηξεηο (3) πδξαπιηθνί, έλαο (1) ζεξκαζηήο θαη δχν (2) 

ςπθηηθνί αξρηθά ζα απαζρνιεζνχλ παξάιιεια κε ηνπο κφληκνπο ηερληθνχο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ (πδξαπιηθψλ, ηαηξηθψλ 

αεξίσλ, αηκνχ, θιηκαηηζκνχ θιπ.) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ βεβαηψζνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα 

αλαιάβνπλ ππεχζπλα ηελ επίβιεςε θαη ζε δηάζηεκα όρη πέξαλ ηνπ δηκήλνπ, ζα εθηεινχλ κφλνη 

ηνπο βάξδηα βάζεη εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο ζην Κεληξηθφ Ννζνθνκείν ή θαη ζηα παξαξηήκαηα 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ζ απαζρφιεζή ηνπο ζα είλαη ζε πιήξεο νθηάσξν. Γελ λνείηαη εγθαηάιεηςε βάξδηαο αλ 

δελ πξνζέιζεη ή θαζπζηεξήζεη  ν αληηθαηαζηάηεο ηνπο. Ο ηερληθφο ζα εηδνπνηήζεη ηφζν ηνλ 

ππεχζπλν κεραληθφ ηνπ Αλαδφρνπ φζν θαη ηνλ ππεχζπλν Μεραληθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαη ζα 

παξακείλεη  ζην Ννζνθνκείν ζε πιήξε εηνηκφηεηα έσο φηνπ έξζεη ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ θαη ζα 

ζεκεηψζεη αλάινγα ζην Ζκεξνιφγην ηνπ έξγνπ ην γεγνλφο κε θάζε ιεπηνκέξεηα. 

 

 

2. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ζ ζηειέρσζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζε πξνζσπηθφ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ (Ζ/Μ) εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κεληξηθνχ Ννζνθνκείνπ ή θαη ησλ 

Παξαξηεκάησλ ηνπ ζα είλαη ε εμήο: 

 

    Η.  ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 Σξεηο (3) πδξαπιηθνί – ζεξκνυδξαπιηθνί, θαηεγνξίαο ΓΔ (κε άδεηα εξγνδεγνχ ή άδεηα 

ηερλίηε β΄ ηάμεο 3
εο

 εηδηθφηεηαο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 112/2012 ή κε άδεηα πδξαπιηθνχ 1
εο

 

εηδηθφηεηαο, ζεξκνυδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ). 

 Έλαο (1) Θεξκαζηήο, θαηεγνξίαο ΓΔ (κε αληίζηνηρε άδεηα) ή Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔΗ 

ή ηζφηηκνπ ή αλσηέξνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο. 
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 Γπν (2) Φπθηηθνί, θαηεγνξίαο ΓΔ (κε άδεηα εξγνδεγνχ ή άδεηα ηερλίηε ςπθηηθνχ  ζχκθσλα 

κε ην ΠΓ 1/2013). 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο ζα θέξεη ηηο απφ ηνλ λφκν 

πξνβιεπφκελεο άδεηεο, θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ηνπιάρηζηνλ φπσο πξναλαθέξνληαη θαη νη νπνίεο ζα 

θαηαηεζνχλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζπλέρεηα. 

Οη ζπκκεηέρνληεο, ζα έρνπλ κφληκε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνπο ηερληθνχο πνπ ζα 

παξαρσξεζνχλ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο  (ζα απνδεηθλχεηαη απφ 

ηα αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, θαηάζηαζε επηζεψξεζεο εξγαζίαο , Η.Κ.Α θ.η.ι.). 

 

    ΗΗ. ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη κε ππεχζπλε δήισζε λα δειψζνπλ κεηά 

ηελ θαηαθχξσζε θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, φηη ε αλάδνρνο εηαηξεία ζα θαηαζέζεη 

ππνρξεσηηθά θαη επη πνηλή απνθιεηζκνύ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά γηα ηα πξνζφληα ησλ 

ηερληθψλ πνπ ζα απαξηίδνπλ ην πξνζσπηθφ ηεο: 

 Πηζηνπνηεηηθό ιεπθνύ πνηληθνύ κεηξώνπ. 

 Πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ κε ηηο πξνβιεπόκελεο δόζεηο θαηά ηνπ Covid-19. 

 Σηο απαηηνύκελεο από ην Νόκν άδεηεο εξγαζίαο. 

 Βεβαηώζεηο πξνϋπεξεζίαο πεληαεηνύο εκπεηξίαο ηνπιάρηζηνλ ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηηο 

εξγαζίεο. 

 

Σα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Σν πξνζσπηθφ κε επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ δελ ζα ελαιιάζζεηαη θαη ζα απαζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζην Ννζνθνκείν, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο. Γελ επηηξέπεηαη 

ζηνλ Αλάδνρν λα απνδεζκεχζεη ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία γηα 

εθηέιεζε εξγαζηψλ εθηφο ηεο χκβαζεο κε ην Ννζνθνκείν. Θα παξακέλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

χκβαζεο νη ηερληθνί πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη έρνπλ εθπαηδεπηεί, ζα 

γλσξίδνπλ άξηζηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, δηθηχσλ , κεραλεκάησλ θαη 

ζπζθεπψλ θαη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηα απαξαίηεηα εξγαιεία,  

ψζηε λα κπνξεί, αλά πάζα ζηηγκή, λα επέκβεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο 

πξνθχςεη. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα απνκαθξχλεη ακέζσο, θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ 

θξίλεηαη σο αθαηάιιειν ή δείρλεη ακέιεηα αζπγρψξεηε σο πξνο ηα θαζήθνληά ηνπ, ή 

ζπκπεξηθέξεηαη άπξεπα θαη λα κελ επαλαπξνζιάβεη ηνχην ζε νπνηαζδήπνηε εξγαζία πνπ λα έρεη 
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ζρέζε κε ην έξγν, ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν δηθαίσκα 

ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, νπδφισο απαιιάζζεη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηεο πιήξνπο 

επζχλεο ηνπ σο πξνο ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.  

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ππφ ηελ επίβιεςή ηεο ζα γίλνληαη φιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο γηα ηελ 

ζσζηφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Οη πξναλαθεξφκελνη ηερλίηεο ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη πξσηλή, απνγεπκαηηλή θαη 

λπρηεξηλή βάξδηα, από Γεπηέξα έσο θαη Κπξηαθή 5 εκέξεο ηελ εβδνκάδα ζε: 

 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο. 

 Μηθξνεπηζθεπέο κε πιηθά ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 

3. ΑΓΔΗΔ ΔΡΓΑΗΑ 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ιφγσ αδείαο λα κελ απαζρνιεζεί πξνζσπηθφ ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζα γίλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ εξγαηηθή Ννκνζεζία ελέξγεηεο γηα 

ρνξήγεζε άδεηαο, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ κε αληίζηνηρε θάιπςε ησλ βαξδηψλ εθ 

κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

 

4. ΑΝΑΛΧΗΜΑ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ - ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

Σα απαηηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε, θαζψο επίζεο θαη 

φια ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ βιαβψλ, ππαηηηφηεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, πξνκεζεχνληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ θαη ε 

ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα ρξεζηκνπνηεί δηθά ηνπ εξγαιεία θαη ζπζθεπέο. 

ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί ν ηερληθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ. 

 

 

5. ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ην αληηθείκελν ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, δειαδή ε 

ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, επηζεψξεζε, έγθαηξε 

αιιαγή θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ, αληηθαηάζηαζε ή ζπκπιήξσζε ιηπαληηθψλ, έιεγρνο θαη παξνρή 

θαηάιιεισλ νδεγηψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ. ηελ 
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πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θαη ε έγθαηξε ππφκλεζε γηα κεγαιχηεξεο έθηαζεο εξγαζίεο ή γηα 

αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ πνπ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο. 

Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη 

λα παξαδψζεη ζηνλ ππεχζπλν Μεραληθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πίλαθεο κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηνλ ρξφλν 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε είδνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Οη πίλαθεο απηνί 

ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο επίβιεςεο.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη λα δηαζέζεη φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηελ ηζρχνπζα 

Βηνκεραληθή Ννκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ΟΣΔ, ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ θαη 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα ηεξεί 

κε ζπλέπεηα θαη θάζε ιεπηνκέξεηα Ζκεξνιφγην Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο ζην νπνίν ζα 

θαηαγξάθνληαη νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ.   

 

 

6. ΤΝΔΝΝΟΖΔΗ – ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 

Όιεο νη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ απφ ην έλα κέξνο θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ απφ 

ην άιιν, είηε αθνξνχλ ηελ παξνρή ή αίηεζε νδεγηψλ, είηε ζε θάζε άιιε ελέξγεηα ή δήισζε, 

γίλνληαη νπσζδήπνηε εγγξάθσο. 

Ζ κε απάληεζε εθ κέξνπο ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, επί αηηεκάησλ 

ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί ηεθκήξην απνδνρήο ηνπ εθάζηνηε αηηήκαηνο. 

Οη νπνηαζδήπνηε θχζεσο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη θαλέλα απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε δελ έρεη ην δηθαίσκα  λα ηηο επηθαιεζζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Ο 

ΑΝΑΓΟΥΟ δελ έρεη θακηά ππνρξέσζε λα ζπκκνξθσζεί κε εμσζπκβαηηθή δηαηαγή ε νπνία ηνπ 

δίλεηαη πξνθνξηθά. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο επείγνληνο ραξαθηήξα. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, ζα θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην. 

 

 

7. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

Ζ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε: 

Α. Σελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Ννκνζεζία (Β.Γ. 24 Ννεκ./17 Γεθ. 1953, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ινηπέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο). 
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Β. Σνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο, πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ΣΔΔ, ΓΔΖ, ΟΣΔ,  

ΔΤΓΑΠ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

Γ. Σνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο ΄Έλσζεο θαη ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ 

(Ακεξηθαληθνχο θ.ι.π.) φπνπ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη Διιεληθνί ή είλαη αλεπαξθείο. 

Γ.  Σηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ. 

Δ.  Σνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εκπεηξίαο. 

 

 

8. ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ – ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΝΣΟΛΧΝ ΔΠΗΚΔΤΖ 

Καζ’ φιν ην δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ηεξείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ εκεξνιφγην ζην νπνίν ζα εγγξάθνληαη θαζεκεξηλψο φιεο νη παξαηεξεζείζεο βιάβεο 

θαη αλσκαιίεο ζην έξγν, φπσο θαη νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνληαη γηα ηελ άξζε απηψλ ή νπνηαδήπνηε 

ζρεηηθά ζηνηρεία ζηε ζχκβαζε απαηηνχληαη. Οη σο άλσ εγγξαθέο ζα ζεσξνχληαη απφ ηνλ αξκφδην 

επηβιέπνληα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν  εκεξνιφγην απηφ ζα θπιάζζεηαη ζην 

Γξαθείν πληεξήζεσο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 

9. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΖ ΔΡΓΟΤ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πξνζθνκίζεη 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην γηα θάζε απψιεηα ή δεκηά ε νπνία δχλαηαη λα πξνθιεζεί απφ ην ίδην ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηξφπνλ ψζηε νη 

αζθαιηδφκελνη θαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ λα θαιχπηνληαη γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηεο ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο. 

Ζ αζθάιηζε ζα γίλεη ζε κηα αλαγλσξηζκέλε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία θαη κε φξνπο ηεο έγθξηζεο ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ.  Ο ΑΝΑΓΟΥΟ  είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

παξνπζηάζεη ζηελ επίβιεςε ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη ηηο απνδείμεηο πιεξσκήο ησλ 

ηξερφλησλ αζθαιίζηξσλ, ρσξίο απ’ απηφ λα πεξηνξίδνληαη νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 

ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

Ζ αζθάιεηα ζα θαιύπηεη: 
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Α.  ΕΖΜΗΔ Δ ΣΡΗΣΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΠΔΡΗΟΤΗΔ ΑΤΣΧΝ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά 

ηεο δσήο, πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηόηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ 

πξνζσπηθώλ ή πεξηνπζηαθώλ πιηθώλ ή άιισλ αγαζώλ παληόο ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ππεξεζίαο Δπίβιεςεο,  ν νπνίνο θίλδπλνο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ κε θαιή εμαζθάιηζε ηεο θαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Μ 

εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 

ζην θηίξην απφ νπνηνλδήπνηε, θαη ζε θάζε πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ησλ εξγαζηψλ θαη ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο θαηά ηηο νπνίεο γίλνληαη εξγαζίεο φζν θαη γηα εθείλεο θαηά 

ηηο νπνίεο δελ γίλνληαη εξγαζίεο. 

 

Β.  ΑΦΑΛΗΖ ΤΠΔΡ ΣΡΗΣΧΝ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ απφ αλαγλσξηζκέλε 

απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην Αζθαιηζηηθή εηαηξεία. 

Απνδεηθηηθφ ηεο αζθάιηζεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απαξαίηεηα ν ΑΝΑΓΟΥΟ θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. Ζ αζθάιηζε ζα θαιχπηεη νιφθιεξν ηνλ ρξφλν πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε, δει. απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ηνπ έξγνπ θαη 

γηα ην πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη θάζε πηζαλή βιάβε ζσκαηηθή ή ηεο πεξηνπζίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επίβιεςεο. Καζνξίδεηαη δε ζε 3% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Ζ αζθάιηζε απηή ζα πξνβιέπεη ηελ παξαίηεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο θαηά ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ 

θαη παληφο  εξγαδνκέλνπ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηνπ έξγνπ φπσο θαη θάζε άιιε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί νπνηαδήπνηε απαίηεζε θαηά ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, 

απφ αζζελείο επηζθέπηεο, θ.ι.π. Ζ αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ δελ απαιιάζζεη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί 

αζθαιίζεσο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζην έξγν. 

 

Γ.  ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΕΖΜΗΔ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε ε νπνία ζα 

πξνθιεζεί απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ζε εξγάηεο ή άιια πξφζσπα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν, 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαιιάμεη ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ απφ θάζε πιεξσκή γηα απηέο ηηο δεκηέο ή 

βιάβεο  θαζψο θαη γηα θάζε απαίηεζε, ελέξγεηα, έμνδα θαη επηβαξχλζεηο ζρεηηθέο κε απηέο εθηφο αλ 
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ε δεκηά ε βιάβε γίλεη απφ ελέξγεηα ή ππαηηηφηεηα ηνπο ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ή ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο. 

 

Γ.  ΑΦΑΛΗΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίζεη θαηά αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο, αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ πνπ έρεη ζρέζε κε 

ην έξγν, εθφζνλ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο νχηε θαιχπηεηαη ε αζθάιηζε απηή 

κε ηηο πάζεο θχζεσο εηζθνξέο πνπ επηβάιινληαη απφ ην Νφκν γηα ην Η.Κ.Α., ην Δ.Σ., Α.Δ.Σ.. θαη 

Ξ.Δ. θαη ηπρφλ άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, γηα ηηο νπνίεο εηζθνξέο επζχλεηαη θαη 

επηβαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 

ακνηβή ηνπ.  

Δπίζεο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή  ησλ λφκηκα  επηβαιινκέλσλ  εηζθνξψλ πξνο ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο Η.Κ.Α. θιπ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη, πξηλ απφ θάζε πιεξσκή, λα 

πξνζθνκίδεη ζηελ επίβιεςε βεβαηψζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνο απηνχο, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Νφκν. 

 

Δ.  ΜΔΣΡΑ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΠΑΡΑΛΔΗΦΔΗ ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΑΦΑΛΗΖ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

Δάλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ παξαιείςεη λα θάλεη ελέξγεηεο ή δελ ηεξήζεη ζε ηζρχ ηηο αζθαιίζεηο νη 

νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ έρεη ην δηθαίσκα λα πιεξψλεη 

ηα αλαγθαία αζθάιηζηξα αθνχ ζα ηα παξαθξαηεί απφ ηα πνζά πνπ θάζε θνξά πιεξψλνληαη ή 

νθείινληαη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. 

 

 

 

10. ΠΡΟΘΔΣΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ηα παξαθάησ κε 

πνηλή απνθιεηζκνύ ηνπο από ην δηαγσληζκό: 

- Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ Μεραληθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ζα γίλνληαη φιεο νη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

- Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ISO ελ ηζρχ: 

ISO 9001 : 2015 ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ (Ζ/Μ) εγθαηαζηάζεσλ. 

ISO 45001:2018 γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία. 

ISO14001 : 2015 γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ. 
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- Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηεο 

εκπεηξίαο ηνπο ζε παξφκνηα έξγα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ (Ζ/Μ) 

εγθαηαζηάζεσλ Ννζνθνκείσλ, Ξελνδνρείσλ θαη Βηνκεραληψλ, πνπ λα έρνπλ εθηειεζηεί επηηπρψο 

θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηνχληαη: 

Α.  Καηάζηαζε Ηδησηηθψλ θαη Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ, Ξελνδνρείσλ θαη Βηνκεραληψλ, ησλ 

νπνίσλ έρνπλ αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ φπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, θαζψο θαη έγγξαθεο βεβαηψζεηο ησλ Ηδξπκάησλ απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη 

ε θαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. ηελ θαηάζηαζε ζα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) εηήζηεο 

παξφκνηεο ζπκβάζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θαη ζα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο. 

Β.  Έγγξαθεο βεβαηψζεηο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ απφ ηηο νπνίεο ζα πξνθχπηεη ε θαιή εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο. 

Γ.  Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο απηήο θαη νη 

επαγγεικαηηθέο άδεηεο πνπ ην πξνζσπηθφ απηφ δηαζέηεη θαη ε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ πξνζθέξνληα. 

Γ.  Βεβαίσζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ε επηρείξεζε, 

ήηνη θσηναληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο, θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ 

θαζψο θαη νη επαγγεικαηηθέο άδεηεο πνπ θαηέρεη έθαζηνο ηερληθφο. 

Δ.  Βεβαίσζε απφ ηε Γηεχζπλζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, απφ ηελ νπνία ζα γίλεη 

ζαθέο φηη νη πξνζθέξνληεο επηζθέθζεθαλ ηηο Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη έιαβαλ γλψζε γηα ην κέγεζνο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηψλ. 

 

 

 

11. ΓΔΝΗΚΑ 

ε πεξίπησζε πξφζιεςεο ηθαλνχ αξηζκνχ κφληκνπ  πξνζσπηθνχ ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

εηδηθνηήησλ απφ ην Ννζνθνκείν, ζα ιπζεί απηνδίθαηα ε ζχκβαζε κεηαμχ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ θαη 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ρσξίο απαίηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ εθηφο ηεο επηζηξνθήο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο  

θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ε νπνία ζα επηζηξαθεί ακέζσο. 

ε πεξίπησζε πξφζιεςεο Σερληθψλ ΓΔ (Τδξαπιηθψλ, Θεξκαζηψλ ή Φπθηηθψλ)σο κφληκν 

πξνζσπηθφ απφ ην Ννζνθνκείν, εάλ απαηηεζεί λα παξακείλεη έλαο ηερληθφο ηνπ Αλαδφρνπ ή θαη 

πεξηζζφηεξνη, ζα κεησζεί αλαινγηθά ε ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ (ηνπ Αλαδφρνπ).  

Πξνο απνθπγή παξεξκελεηψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ, θαη πξνθεηκέλνπ 

νη πξνζθνξέο λα είλαη απνιχησο ζαθείο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζα θαιχπηνπλ όιεο ηηο εκέξεο ησλ 

κελώλ πνπ δηαξθεί ε ζύκβαζε από Γεπηέξα έσο θαη Κπξηαθή (κε δύν ξεπό ηελ εβδνκάδα)  
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δειαδή 20-23 βάξδηεο ην κήλα (αλαιόγσο ησλ ξεπό θαη αξγηώλ) ν θάζε έλαο ή πην αλαιπηηθά νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα δψζνπλ ηηκή ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΜΖΝΗΑΗΟ– ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΟ ΣΗΜΖΜΑ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ζε €  

Γηα ηνλ δηαγσληζκφ: αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθώλ (Ζ/Μ) εγθαηαζηάζεσλ γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε 

ηελ παξνρή ππεξεζηώλ από έμη (6) άηνκα: (ηξεηο (3) Τδξαπιηθνί, έλαο (1) Θεξκαζηήο, δπν (2) 

Φπθηηθνί γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ. 

CPV: 50710000    K.A.E.: 40439  Κσδ. Δίδνπο: 26 90001 031 000002 
 Τδξαπιηθνί 

(3) 

Θεξκαζηήο 

(1) 

Φπθηηθνί 

(2) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 

(ρσξίο ΦΠΑ) 

Γεπηέξα έσο Κπξηαθή 

(αλεμαξηήησο αξγηψλ θαη βαξδηψλ) 

Κόζηνο Γηα έλα Μήλα 

 

€ 4.633,07 

 

€ 1.783,17 

 

€ 3.018,94 

 

€ 9.435,18 

Γεπηέξα έσο Κπξηαθή 

(αλεμαξηήησο αξγηψλ θαη βαξδηψλ) 

Κόζηνο Γηα ηξείο Μήλεο 

 

€13.899,21 

 

€ 5.349,52 

 

€ 9.056,83 

 

€ 28.305,56 

ΦΠΑ (24%): € 6.793,34 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ ΣΡΔΗ ΜΖΝΔ (ΜΔ ΦΠΑ 24%): € 35.098,90 

 

Ζ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη ζηνλ κεηνδόηε ηνπ ζπλόινπ γηα ηνπο 3 κήλεο γηα ηα 

έμη (6) άηνκα. 

 

12. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ  

Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε γηα ηξεηο (3) κήλεο γηα έμη (6) εξγαδόκελνπο θαηεγνξίαο ΓΔ 

Σερληθνχ, φπσο αλαθέξεηαη δειαδή γηα ηξεηο (3)Τδξαπιηθνχο, έλαλ (1) Θεξκαζηή θαη δχν (2) 

Φπθηηθνχο γηα 20-23 βάξδηεο / κήλα ν θάζε έλαο (αλαιόγσο ησλ ξεπό θαη αξγηώλ), αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ € 28.305,56 πιένλ Φ.Π.Α (€ 35.098,90 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.). 
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